แบบ สขร.๑

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังน้อย
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ราคากลาง วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือก

๑ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๘๐,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.พิภทั รพลปิโตรเลียม

๔๖,๐๗๐.๐๐ หจก.พิภทั รพลปิโตรเลียม

๒
๓
๔
๕
๖
๗

๙๕๐.๐๐
๑,๙๒๐.๐๐
๒,๖๑๐.๐๐
๕,๖๒๖.๐๖
๙๙,๗๐๐.๐๐
๔๐,๓๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๘ วัสดุสานักงาน
๙ วัสดุสานักงาน

๒,๐๐๐.๐๐
๔๔,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

โค้วย่งกี่
ร้านน้าแข็งเกษรทิพย์
หจก.วงษ์วชิ ยั พัฒนา
หจก.ศิริทิพย์พัฒนา
หจก.เอเชียเฟอร์นิเจอร์
บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จากัด
บ.ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จากัด
บ.โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จากัด

๙๕๐.๐๐ โค้วย่งกี่
๑,๙๒๐.๐๐ ร้านน้าแข็งเกษรทิพย์
๒,๖๑๐.๐๐ หจก.วงษ์วชิ ยั พัฒนา
๕,๖๒๖.๐๖ หจก.ศิริทิพย์พัฒนา
๙๙,๗๐๐.๐๐ หจก.เอเชียเฟอร์นิเจอร์
๔๐,๓๐๐.๐๐ บ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท
เวอร์ค จากัด
๒,๐๐๐.๐๐ บ.ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จากัด
๔๔,๐๐๐.๐๐ บ.โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จากัด

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๒,๖๗๕.๐๐
๒๘,๖๘๖.๗๐
๑,๓๙๐.๐๐
๔๙,๑๖๐.๓๒
๔๘,๓๒๒.๕๐
๕๗,๙๔๙.๐๐
๓๒,๑๒๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

บ.S.J.I.G จากัด
หจก.เค.ซี.แอนด์ คลีน
ร้าน เจ.เอส.อีเล็คทริค
บ.ซี โอ แอล จากัด
บ.ซี อาร์ ซี สปอร์ต จากัด
บ.ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จากัด
บ.รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จากัด

๒,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

บ.วังน้อยธนาภัณฑ์ จากัด

วัสดุสานักงาน (หนังสือพิมพ์)
วัสดุเครือ่ งบริโภค (น้าแข็ง)
วัสดุเครือ่ งบริโภค (น้าดื่ม)
วัสดุกอ่ สร้าง
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
ครุภณ
ั ฑ์กฬี า
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว

๑๗ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
๑๘ วัสดุงานบ้านงานครัว

๒,๖๗๕.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

บ.S.J.I.G จากัด
รวมจัดซื้อทั้งสิ้น

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่ใบสั่งซื้อ
ลงวันที่

เลขที่โครงการ

๔๖,๐๗๐.๐๐ เป็นบริษัท ปตท.และมี
เครดิต
๙๕๐.๐๐ ราคาเหมาะสม
๑,๙๒๐.๐๐ ราคาเหมาะสม
๒,๖๑๐.๐๐ ราคาเหมาะสม
๕,๖๒๖.๐๖ ราคาเหมาะสม
๙๙,๗๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสม
๔๐,๓๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสม

สบ ๘๖/๒๕๖๒
บบ ๘๗/๒๕๖๒
บบ ๘๘/๒๕๖๒
กบ ๘๙/๒๕๖๒
สบ ๙๒/๒๕๖๒
สบ ๙๓/๒๕๖๒

๑ กพ ๒๕๖๒
๑ กพ ๒๕๖๒
๑ กพ ๒๕๖๒
๑ กพ ๒๕๖๒
๔ กพ ๒๕๖๒
๑๑ กพ ๒๕๖๒

๒,๐๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสม
๔๔,๐๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสม

สบ ๙๔/๒๕๖๒
สบ ๙๕/๒๕๖๒

๑๔ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๒๗๒๔๐๗๙๘
๑๔ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๒๗๔๒๓๙๙๓

๒,๖๗๕.๐๐ บ.S.J.I.G จากัด
๒๘,๖๘๖.๗๐ หจก.เค.ซี.แอนด์ คลีน
๑,๓๙๐.๐๐ ร้าน เจ.เอส.อีเล็คทริค
๔๙,๑๖๐.๓๒ บ.ซี โอ แอล จากัด
๔๘,๓๒๒.๕๐ บ.ซี อาร์ ซี สปอร์ต จากัด
๕๗,๙๔๙.๐๐ บ.ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จากัด
๓๒,๑๒๐.๐๐ บ.รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จากัด

๒,๖๗๕.๐๐ ราคาเหมาะสม
๒๘,๖๘๖.๗๐ ราคาเหมาะสม
๑,๓๙๐.๐๐ ราคาเหมาะสม
๔๙,๑๖๐.๓๒ ราคาเหมาะสม
๔๘,๓๒๒.๕๐ ราคาเหมาะสม
๕๗,๙๔๙.๐๐ ราคาเหมาะสม
๓๒,๑๒๐.๐๐ ราคาเหมาะสม

งบ ๙๖/๒๕๖๒
งบ ๙๗/๒๕๖๒
ฟบ ๙๘/๒๕๖๒
งบ ๙๙/๒๕๖๒
ฬบ ๙๒-๑/๒๕๖๒
สบ ๑๐๐/๒๕๖๒
งบ ๑๐๑/๒๕๖๒

๑๔ กพ ๒๕๖๒
๒๐ กพ ๒๕๖๒
๒๑ กพ ๒๕๖๒
๒๑ กพ ๒๕๖๒
๘ กพ ๒๕๖๒
๒๑ กพ ๒๕๖๒
๒๑ กพ ๒๕๖๒

๒,๐๐๐.๐๐ บ.วังน้อยธนาภัณฑ์ จากัด

๒,๐๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสม

ฟบ ๑๐๒/๒๕๖๒

๒๘ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๓๗๐๐๐๗๓๑

๒,๖๗๕.๐๐ ราคาเหมาะสม

งบ ๑๐๓/๒๕๖๒

๒๘ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๓๗๐๑๑๕๗๘

๒,๖๗๕.๐๐ บ.S.J.I.G จากัด

๔๖๘,๑๕๔.๕๘

๖๒๐๒๗๔๗๙๔๑๖
๖๒๐๓๗๒๐๑๙๑๖
๖๒๐๒๗๐๓๓๔๖๘
๖๒๐๒๗๒๐๖๗๙๔

๖๒๐๒๗๓๐๗๐๙๔
๖๒๐๒๗๔๒๗๘๒๓
๖๒๐๓๗๐๔๑๙๔๒
๖๒๐๒๗๔๒๐๕๕๘
๖๒๐๒๗๔๓๒๑๖๐
๖๒๐๒๗๔๓๒๐๐๔
๖๒๐๒๗๔๕๕๐๖๖

แบบ สขร.๑

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ
(บาท)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๒
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังน้อย
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ราคากลาง วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

๑ จ้างเหมาทาเบาะรถ Refer

๗๗,๐๔๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

บ.ยอดคาร์ซีท จากัด

๒ จ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์

๑,๕๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

ปี๊บ โฆษณา

๓ จ้างเหมาซ่อมบารุงรักษา
ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ (เครือ่ งนึ่ง
ฆ่าเชื้อฯ /เครือ่ งอบแก๊ส)

๓๙,๖๒๔.๐๓

-

เฉพาะเจาะจง

บ.นาวิวฒ
ั น์การช่าง (1992)
จากัด

๔ จ้างเหมาซ่อมเครือ่ งเอกซเรย์
ยี่ห้อ KELEX Mobile MD
1110HF

๒๙,๔๒๕.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๕ จ้างเหมาซ่อมครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ (หม้อน้าเครือ่ งปั่นไฟ)

๗๒,๒๒๕.๐๐

-

๖ จ้างจัดทาตรายาง
๗ จ้างเหมาติดตั้งกันสาดเมทัลชีล

๒๘,๐๐๐.๐๐
๑๘๖,๐๐๐.๐๐
๕,๔๐๐.๐๐

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือก

๗๗,๐๔๐.๐๐ บ.ยอดคาร์ซีท จากัด
๑,๔๙๘.๐๐ ปี๊บ โฆษณา

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

๗๗,๐๔๐.๐๐ ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่โครงการ
เลขที่ใบสั่งจ้าง
ลงวันที่
ยบ ๕๗/๒๕๖๒ ๑ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๒๗๐๑๕๗๒๔

๑,๔๙๘.๐๐ ราคาเหมาะสม

สบ ๕๘/๒๕๖๒

๔ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๒๗๒๐๑๓๓๕

๓๙,๖๒๔.๐๓ บ.นาวิวฒ
ั น์การช่าง (1992)
จากัด

๓๙,๖๒๔.๐๓ ราคาเหมาะสม

พบ ๖๐/๒๕๖๒

๑๑ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๒๗๒๙๕๓๔๐

บ.เอ็ม.ไอ.ดี.จากัด

๒๙,๔๒๕.๐๐ บ.เอ็ม.ไอ.ดี.จากัด

๒๙,๔๒๕.๐๐ ราคาเหมาะสม

พบ ๕๙/๒๕๖๒

๑๑ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๓๗๐๑๑๖๙๖

เฉพาะเจาะจง

หจก.มอนโดนาซัพพลาย
แอนด์ เซอร์วสิ

๗๒,๒๒๕.๐๐ หจก.มอนโดนาซัพพลาย
แอนด์ เซอร์วสิ

๗๒,๒๒๕.๐๐ ราคาเหมาะสม

ฟบ ๖๑/๒๕๖๒

๑๑ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๒๗๑๔๗๔๒๙

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

แหม่ม ตรายาง
นายบุญส่ง จาปาทอง

๒,๘๐๐.๐๐ แหม่ม ตรายาง
๑๘๓,๐๐๐.๐๐ นายบุญส่ง จาปาทอง

๒,๘๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสม
๑๘๓,๐๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสม

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.โรงพิมพ์ศรีอยุธยา

๕,๔๐๐.๐๐ หจก.โรงพิมพ์ศรีอยุธยา

๕,๔๐๐.๐๐ ราคาเหมาะสม

(สติกเกอร์ติดรถ)

๘ จ้างเหมาจัดทาสติกเกอร์ขาว
หลังเขียว

รวมจัดจ้างทั้งสิ้น

๔๑๑,๐๑๒.๐๓

สบ ๖๒/๒๕๖๒ ๑๑ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๒๗๒๐๓๖๔๖
สัญญา ๒/๒๕๖๒ ๒๘ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๒๗๒๕๐๒๙๕
สบ ๖๔/๒๕๖๒

๒๑ กพ ๒๕๖๒ ๖๒๐๒๗๔๑๘๕๗๗

